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PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 

MOKINIŲ BENDRABUČIO NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo 

mokyklos (toliau PMRPV) bendrabučio veiklą bei gyvenimo jame tvarką. 

2. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla disponuoja 1 

bendrabučiu. 

3. Bendrabutis yra lovų tipo. 

4. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami Panevėžio Margaritos paslaugų 

ir verslo mokyklos mokiniai. 

5. Bendrabutyje sudaromos sąlygos mokiniams gyventi ir mokytis. Asmenys, 

gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su bendrabučio nuostatais, bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklėmis ir jų laikytis. 

 

II. VIETŲ BENDRABUTYJE SKYRIMAS IR NAUDOJIMOSI TVARKA 

 

6. Mokiniams besimokantiems mūsų mokykloje, pirmumo tvarka yra suteikiamas 

bendrabutis pateikus prašymą. 

7. Stojantiems į mūsų mokyklą mokiniams bendrabutis suteikiamas pagal priėmimo 

komisijos tvarką, papildomai pateikus prašymą ir dvi nuotraukas. 

8. Mokinius ir kitus asmenis bendrabutyje apgyvendina ir su jais bendrabučio nuomos  

sutartis sudaro bendrabučio administratorius. 

9. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik mokymosi laikotarpiui. Baigus ar 

nutraukus mokymąsi, bendrabučio nuomos sutartis netenka galios, o nuomininkas privalo atlaisvinti 

ir perduoti nuomotojui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir kambario raktus. 

Bendrabučio nuomos sutartis gali būti nutraukiama už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimus, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. 

10. Bendrabučio suteikimo mokiniams sąlygos: 

10.1. skiriant bendrabutį pirmiausia apgyvendinami našlaičiai, 

10.2 .mokiniams gyvenantiems už miesto, rajono, apskrities ribų ir pateikus prašymą 

suteikiamas bendrabutis. 

10.3. Mokiniams gyvenantiems mieste, išimties tvarka, suteikiamas bendrabutis 

nurodžius tik svarbias priežastis: 

10.4. šeimoje patiriamas fizinis ar psichologinis smurtas, 

10.5. atsižvelgiant į šeimos materialinę padėtį, 

10.6. mokiniams, daugiavaikių šeimų nariams, 
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10.7. mokiniams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų, 

10.8. mokiniui neturinčiam 16 metų sutartis sudaroma su mokinio tėvais arba 

globėjais, priskiriant atsakingą, globojantį asmenį. 

11. Bendrabučio gyventojai aprūpinami lovomis, kėdėmis, patalyne ir kitu 

inventoriumi suderinus su bendrabučio administratore, leidžiama naudotis asmeniniais baldais, 

patalyne, elektros prietaisais.  

12. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės 

paslaugų ir verslo mokyklos bendrabučio darbuotojai neatsako. 

13. Draudžiama savavališkai pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą. 

Vienas kambario raktas turi likti pas bendrabučio administratorę. 

14. Mokiniai patys tvarkosi kambarius, bendro naudojimo patalpas. Maisto atliekas ir 

kitas šiukšles kiekvieną dieną iš kambarių gyventojai išneša į tam skirtą vietą mokyklos teritorijoje. 

15. Gyventojai, padarę žalą bendrabučiui, jo patalpoms, sugadinę įrangą, baldus ar 

inventorių privalo atlyginti padarytą žalą. 

 

III. BENDRABUČIŲ VALDYMAS 

 

16. Bendrabučio aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, remontą ir renovaciją 

koordinuoja Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams. Bendrabučio gyventojų auklėjimo, laisvalaikio ir 

užimtumo klausimus kuruoja bendrabučio auklėtoja ir mokinių gyvenančių bendrabutyje taryba. 

Bendrabučio veiklą organizuoja bendrabučio administratorius vadovaudamasis šiais nuostatais ir 

pareigine instrukcija, prižiūrint ir padedant Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo 

mokyklos administracijai. 

17. Bendrabučio savivaldos organas yra bendrabučio taryba.Ji renkama ir veikia 

vadovaudamasi šių nuostatų IV dalies nuostatomis. 

18. Bendrabučio auklėtojos ir tarybos veiklos tikslas-užtikrinti tinkamas gyvenimo 

bendrabutyje sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučio turto panaudojimu bei 

apsauga, rūpintis mokinių užimtumu, socialinių įgūdžių ugdymu, mokinių švietimu ir ugdymu. 

 

IV. BENDRABUČIO TARYBA 

 

19. Bendrabučio taryba ir jos pirmininkas renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje 

visuotiniame gyventojų susirinkime atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Bendrabučio tarybą 

sudaro 7 asmenys. Jai vadovauja tarybos pirmininkas, kurį balsų dauguma renka bendrabučio 

taryba. 

20. Į bendrabučio tarybą negali būti renkami bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidėjai turintys daugiau negu vieną drausminę nuobaudą. 

21. Bendrabučio tarybos nariai mokslo metų pradžioje kartu su bendrabučio auklėtoja 

sudaro bendrabučio tarybos veiklos planą. 

22. Bendrabučio taryba siekia, kad gyvenantys bendrabutyje mokiniai laikytųsi šių 

nuostatų, teikia pasiūlymus bendrabučio administracijai dėl darbo bei poilsio sąlygų gerinimo, 

aptarnaujančio personalo darbo. Bendrabučio tarybos veikla fiksuojama tarybos posėdžių 

protokoluose. 

23. Kiekvieno aukšto gyventojai mokslo metų pradžioje išsirenka aukšto seniūną. 

Aukšto seniūnas turi teisę reikalauti ir yra atsakingas už tai, kad gyventojai laikytųsi bendrabučio 

nuostatų ir bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių. 

 

V. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Mokiniai, bendrabučio gyventojai, turi teisę: 

24.1. naudotis gyvenamąja patalpa ir joje esančiais baldais, 
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24.2. naudotis dušais, virtuvėmis, darbo ir poilsio kambariais, 

24.3. dalyvauti bendrabutyje organizuojamuose renginiuose ir bendrabučio tarybos 

rinkimuose, 

24.4. reikšti pastabas bei pasiūlymus dėl mokymosi ir poilsio sąlygų gerinimo, 

aptarnaujančio personalo darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje, kambarių remonto. 

25. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo: 

25.1. vykdyti bendrabučio administratoriaus, auklėtojos, kitų bendrabučio darbuotojų 

nurodymus, 

25.2. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose bei bendrojo naudojimo patalpose, 

dalyvauti bendrabučio teritorijos tvarkymo talkose, sanitarinių dienų aukštuose renginiuose, 

25.3. mandagiai elgtis su bendrabučio darbuotojais ir bendramoksliais išvengiant 

patyčių ir smurto, 

25.4. saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių, 

25.5. taupiai vartoti energijos bei vandens išteklius, 

25.6. grįžti į bendrabutį iki 21.00 val., 

25.7. informuoti bendrabučio auklėtoją ir atsižymėti tam skirtame sąsiuvinyje, 

išvykstant iš bendrabučio viduryje savaitės, 

25.8. nustatytu laiku sumokėti mokestį už bendrabutį. 

26. Bendrabutyje draudžiama: 

26.1. įnešti ir vartoti, laikyti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, prekiauti 

jomis arba jas platinti bendrabučio gyventojams, 

26.2. rūkyti bendrabučio patalpose ir teritorijoje, 

26.3. triukšmauti, garsiai dainuoti arba groti muzikos instrumentais bei kitokiais 

garsinaisi aparatais, 

26.4. naudoti elektrinius šildymo prietaisus, 

26.5. laikyti gyvūnėlius, 

26.6. pažeisti kitų bendrabučio gyventojų ir darbuotojų teises, pasisavinti svetimą turtą, 

26.7. teršti bendrabučio patalpas ir teritoriją, 

26.8. įsivesti pašalinius asmenis į bendrabutį, 

26.9. bendrabutyje gyvenančių mokinių rimties, saugumo, teisių ir laisvių apsauga 

rūpinasi bendrabučio darbuotojai, policijos pareigūnai, socialinė pedagogė, 

26.10. pašalinti iš bendrabučio mokiniai į bendrabutį neįleidžiami. 

 

VI. NUOBAUDOS 

 

27. Už bendrabučio nuostatų ir taisyklų pažeidimus bendrabutyje gyvenantiems 

mokiniams Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu 

gali būti skiriamos šios nuobaudos: 

27.1. pastaba, 

27.2. papeikimas, 

27.3. šalinimas iš bendrabučio. 

28. Mokiniai, pažeidę bendrabučio nuostatus ir taisykles, svarstomi bendrabučio 

tarybos posėdyje. 

29. Apie bendrabučio nuostatų pažeidimus informuojami juos padariusių mokinių tėvai 

arba globėjai. 

30. Nepilnametis mokinys iš bendrabučio gali būti šalinamas iš anksto pranešus 

tėvams arba globėjams. 

 

VII. MOKESTIS UŽ BENDRABUTĮ 

 

31. Mokestį už bendrabutį sudaro: 

31.1. bendrabučio nuomos mokestis, 
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31.2. mokestis už naudojimąsi kambaryje asmeniniais (ne šildymo) prietaisais. 

Mokesčio dydis už naudojimąsi papildomais elektros prietaisais tvirtinamas Panevėžio Margaritos 

Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu, 

31.3. metinis patalpų atnaujinimo mokestis. 

32. Mokestis mokamas už einamąjį mėnesį. 

33. Nesumokėjus 2 mėnesius mokesčio už bendrabutį bendrabučio administratoriaus 

siūlymu su mokiniu gali būti nutraukiama nuomos sutartis. 

34. Nuo mokesčio už bendrabutį mokiniai neatleidžiami. 

35.Mokslo metų pabaigoje, mokiniui nepridavus kambario ir inventoriaus bendrabučio 

administratorei-mokestis skaičiuojamas už vasaros sezoną. 

36.Gamybinės praktikos metu, mokinimas negyvenantiems bendrabutyje ir 

neužimantiems gyvenamosios vietos, mokesčio neskaičiuoti. 

37.Ne mokslo metų bėgyje ( liepos, rugpjūčio mėnesiai) gyvenantiems mokiniams, 

mokestis 16,00 eurų. 

 

VIII. MOKINIŲ BENDRABUČIO NUOSTATŲ GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI 

 

38.Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

39.Nuostatai keičiami, papildomi Panevėžio Margaritos paslaugų ir verslo mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 

 

 


